
birçok dini ve sosyal içerikli gelenek oluş
muştur. Camilerde kandillerin yakılması, 
minareler arasına mahya kurulması, iftar 
davetleri, ihtiyaç sahiplerine yardımların 
arttırılması sokaklarda davul çalınıp ma
niler söylenerek sahur vaktinin halka du
yurulması, ramazan gecelerinde oyun ve 
eğlencelerin tertiplenmesi, ramazana has 
yiyeceklerin hazırlanması gibi uygulamalar 
farklı şekillerde de olsa varlığını sürdür
mektedir. 
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Kiiıtü; ve Edebiyat_ Ramazanla birlikte 
sosyal hayatta görülen haniketiilik ve de
ğişmeler kültür, edebiyat ve sanat. dünya
sına yansımış ve bir ramaian folkloru or
taya çıkfnıştır. Ramazan, divan edebiyatın
da · rarrıazaniyye ve bayramiyyı:;! gibi şiir 
türleri. yanında kaside ve gazellerden be
yit ve tnüfredlere kadar değişik formlar
da estetik yönleriyle yer bulmuştur. Dinl
tasawufı Türk edebiyatinqa ise ramaza
nın yansımaları daha çok didaktik. örnek
lerle ortaya konmuştur. Batı tesiri altin
da gelişen yeni Türk edebiyatında da ra- · 
mazana dair şiir, fıkra, hatıra, deneme, 

mektup türlerinde zengin bir edebi biri
kim bulunmaktadır. 

Edebi eseriere ramazanla ilgili olarakyan
sımış bulunan uygulamaları hilalin görül
düğünü ve ramazanın başladığını ilan için 
atılan toplar. yakılan mahyalar ve uçuru
lan kandiller, ramazanda dolup taşan ca
miler, vaazlar, türbe ve kabir ziyaretleri, 
cami ve evlerde okunan mukabeleler, se
latin camileri avlularında açılan ramazan 
sergileri, çarşı ve pazarlar, iftar ziyafetle
ri, sahur yemekleri, ramazanın etkilerne
siyle öne çıkan Bektaşller, tiryakiler, rama
zan mollaları, ramazan manileri, hırka-i 
şerif ziyareti, Kadir alayları, Kadir gecesi 
ve bayram kutlamaları olarak kaydetmek 
mümkündür. 

Ramazana ait edebi örnekler bazan müs
takil eserlerde, bazan da farklı konularda 
yazılmış kitaplarda ayrı başlıklar altında 
yer almıştır. Ramazan ve oruçla beraber 
teravih, mukabele, Kadir gecesi ve fazi
letleri, bayram, fıtır sadakası gibi konular 
dinl-tasawufı mesnevilerle din, ahlak ve 
adab gibi konularda bilgi veren eserlerde 
ve manzum ilmihal kitaplarında ele alın
mıştır. XV. yüzyılın ilk çeyreğinde yazılmış 
manzum bir ilmihal olan Devletoğlu Yu
suf'un Vikayenilme'si, Hatiboğlu Meh
med'in Bahrü'l-hakaik adlı mesnevisinin 
ikinci bölümü, İbrahim Tennuri'nin Gül
zô.r-ı Ma'nevi'sinin 100 beyitlik "Beyan-i 
Savm-ı Ma'nevl" bölümüyle Nahlfı'nin Fa
zilet-i Savm adıyla neşredilen mesnevisi 
bu tür eserler hakkında fikir veren örnek
lerdendir. 

İftar ve sahur sofralarından ziyaret edi
lecek camilere ve çeşitli ramazan adetle
rine kadar geniş bir alanı içine alan ra
mazan destan ve manileri ramazan ede
biyatma ayrı bir renk katmıştır. Eyüplü 
Mustafa Şükrü'nün Ramazan ve Bayram 
Davıilcusu (İstanbuİ 1338 r/1340), Meh
med Halid Bayrı'nın Bekçi ve Ramazan 

Medine'de 
ramazan topu 

RAMAZAN 

Manileri (İstanbul 1959), Amil Çelebioğ
lu'nun Ramazanname'si (istanbul 1973), 
M. Sabri Koz'un Bekçi Baba: Ramazan 
Fasılları (İstanbul 1998) adlı derlernesi bu 
gibi destan ve manileri ihtiva etmektedir. 

Dini Türk musikisinde önemli bir yer tu
tan ramazan ilahileri de güfteleri itibariyle 
bu edebiyatın türleri arasında yer alır (bk. 
RAMAZAN iLAHiSi) Adında latife, letaif, 
fıkra gibi kelimelerin bulunduğu kitap
larda ramazanla ilgili fıkralar yer almak
tadır. Bunların birçoğu ramazan fıkraları 
genel başlığı altında bir araya toplanarak 
yayımlanmıştır. Mehmed Hilmi b. Osman ' ın 
Ramazan Geceleri Eğlenceleri (İstan
bul 1326) ve Gülünçlü Letô.if-i Rama
zan'ı (İstanbul 1327). Pikret Madaralı'nın 
Top Patladı Oruç Bozuldu adlı eseri (İs
tanbul 1948). Selahattin Güngör'ün Ra
mazan Fıkralan ile (istanbul 1954) Mah
mut Bayraktaroğlu'nun Ramazan Fıkra
lan (İstanbul 1966) bunlar arasında sayı
labilir. Bu tür eserlerde Bektaşi. Nasred
din Hoca, ineili Çavuş, Bekri Mustafa, tir
yaki, ramazan maliası (ramazan ayında cer
re çıkan medrese talebesi) gibi tipiere iza
fetle anlatılan fıkraların yanı sıra daha ge
nel anlamda kişi ve olaylara bağlı olarak 
anlatılan fıkralar da vardır. 

Tezkere, risale, tebrik ve davetiyeler de 
ramazandan bahseden edebi eserler ara
sında zikredilmelidir. Namık Kemal'in Tas
vir-i Efkô.r'da neşrettiği 1283 (1867) ra
rnazanına ait müşahedelerini aktaran Ra
mazan Mektubu türün en tanınmış ör
neğidir. Nurefşan Çağlaroğlu'nun derle
diği, çocukların ramazana ait duygularını 
aktaran Ramazan Mektupları (İstanbul 
2004) türü n yeni bir boyutunu oluştur
maktadır. 

Hatırat türü eserlerde ramazanla ilgili 
zengin malzeme bulunmaktadır. Çaylak 
Tevfik'in İstanbul'da Bir Sene (1299-
1300), Semih Mümtaz S.'nin Tarihimiz-
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de Hayal Olmuş Hakikatlar (İstanbul 
ı 948). Ahmed Esad Benim'in Ramazan 
Geldi Hoş Geldi (İstanbul I 949). Halit 
Fahri Ozansoy'un Eski İstanbul Rama
zanlan: Bütün Adetleri, Eğlenceleri, 
Hatıralan, Fıkralan (İstanbul 1968), Ba
lıkhane Nazırı Ali Rıza Bey'in İstanbul'da 
Ramazan Mevsimi (haz Ali Şükrü Çoruk, 
istanbul ı 998). Ahmet Süheyl Ünver'in Bir 
Ramazan Binbir İstanbul (haz. İ smail 
Kara, istanbul I 997) adlı eserleri bunlar
dan bazılarıdır. Bir tekke mensubu olan 
Ahmed Esad Benim'in eseri ramazanla
rın toplum hayatına getirdiği değişiklikle
re zamanın tanınmış imam, hafız ve vaiz
Jerinin isimlerine varıncaya kadar temas 
etmiş olması bakımından önemlidir. XX. 
yüzyılın başlarında bazı yayınevleri tanın

mış yazariara ramazan dolayısıyla arma
ğan türü kitaplar hazırlatmıştır. Abdullah 
Cevdet'in (İbn-i Ömer Cevdet adıyla) Ra
mazan Bahçesi'yle (İstanbul 1308) Mu
hammed Şemseddin (İstanbul ı 308). Şe
refeddin MağmOml (İstanbul ı 3 ı ı) ve Ha
fız Mustafa Remzi'nin Ramazan Hediye
si (İ stanbul 1338 r./1340) bunlar arasında 
zikredilebilir. Ramazan birçok şarkiyatçı 
ve yabancı yazarın ilgisini çekmiştir. Miss 
Julia Pardoe, Edmondo de Amicis, Char
les White, Robert Mantran, Russell Alek
sandre. Erwin Rüsehkamp gibi isirolerin 
hatıra ve yazıları yanında Gerard de Ner
val'in Doğuya Seyahat Ramazan Ge
celeri (tre. Muharrem Taşcıoğlu, Ankara 
ı 984) adlı eseri doğrudan ramazam konu 
alan bir örnektir. 

XIX. yüzyıldan itibaren gazete ve der
gilerde ramazanın dini ve folklorik yönle
rini öne çıkaran birçok yazı yayımlanmış
tır. Bu konudaki yazılarıyla bilinen Ahmed 
Rasim'in doğrudan ramazanla ilgili gaze
te yazıları Muzaffer Gökman tarafından 
sadeleştirilerek Ramazan Sohbetleri adıy
la yayımlanmıştır (İstanbul ı 967) . Cenab 
Şahabeddin'in 1920 yılı ramazanında Alem
dar gazetesinde çıkan yazılarını Abdullah 
Uçman İstanbul'da Bir Ramazan adıyla 
deriemiş (İstanbul ı 994), eserin ikinci bas
kısına yazarın 1922'de Peyam-Sabah ga
zetesinde çıkan on üç makalesini de ek
lemiştir (İ stanbul 2006) 

Ramazan din hizmetleriyle vaaz ve ir
şad hayatına farklı yaklaşımlar getirmiş

tir. Osmanlı sarayının bu konudaki gele
neksel uygulaması XVIII. yüzyılda başla
yıp XX. yüzyıla kadar sürmüş olan huzur 
dersleridir (bk. HUZUR DERSLERi). Halk 
arasında yaygın olan irşad uygulaması kür
sü şeyhlerinin ve vaizlerin selatin camile
rinde verdiği vaazlardır. Köyler dahil bütün 
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yerleşim birimlerini kapsayan daha yaygın 
bir uygulama ise medreselerde okuyan ta
Jebenin dini hizmetler için ülke sathına ya
yılmasıdır. Öğrencilerin hem pratiklerini 
geliştirme hem harçlıklarını çıkarma hem 
de kitlelere din hizmeti götürme yolun
daki bu çalışmalarına halk arasında "cer
re çıkma" adı verilmiştir. XIX. yüzyılın son
larından itibaren bu ay boyunca her gün 
yapılması gereken vaazlar için özel kitap
lar hazırlanmıştır. Kamil Miras'ın Rama
zan Musahabeleri (İstanbul ı 949), Ya
kup Altın'ın Otuz Ramazan Otuz Mevı
za Vaaz Notlanm (İ sta nbul 1969), Ab
dullah Nasıh Ulyan'ın Otuz Ramazan-ı Şe
rif Vaazı (İstanbul, ts.) bu tür eserlerin 
örneklerindendir. 

Kıraati düzgün imam ve hafızların sa
ray, konak ve evlerde teravih kıldırmak, 
mukabele okumak üzere ücretle tutulma
sı ramazana has bir uygulamadır. Muka
bele okutan kişiler Kadir gecesi veya bay
ram öncesinde devrin bir duahanına ha
tim duası yaptırırlardı. Duahanların ağda
lı bir Türkçe ile yaptıkları bu duaların 
özelliği hatim sahiplerinin bütün geçmiş
lerinin dua metni içinde adları sayılarak 
zikredilmesidir. İftar sofralarında ve özel
likle padişahların verdiği iftarlarda toplu
ca yapılan dualarla ramazan vaazları ön
cesi ve sonrasında yapılan dualar da bu
rada zikredilmelidir. Edirne Müftüsü Fevzi 
Efendi'nin Mevhibetü'l-vehhab ii ta'bi
rati'l-elkab ve münacati rabbi'l-erbab 
adlı kitabında (İstanbul 1314) bu tür du
alara birçok örnek mevcuttur. 

Gazete ve dergilerde eskiden beri ra
mazan sayfaları hazırlanmış. bu gelenek 
daha sonra yaygınlaşan radyo ve televiz
yon yayınlarıyla da sürdürülmüştür. Eyüp 
Sabri Hayırlıoğlu, Mustafa Asım Köksal, 

Ramazan 
bayramı 

münasebetiyle 
asılan 

bir mahva 

Mustafa Runyun, Kemal Edip Kürkçüoğlu 
gibi isimler Türkiye radyolarında dini soh
betlerin yayımlanmaya başlandığı 1952'
den itibaren radyoda bu ayla ilgili konuş
malar yapmışlardır; bu konuşmalar daha 
sonra kitap haline getirilmiştir: Radyo Ko
nuşmaları: Ramazan 1966-1967 (Anka
ra I 967), Radyoda 1967 Ramazam Dini 
Ahldki İftar Sohbetleri (Ankara 1963). 
Kemal Edip Kürkçüoğlu'nun Ramazan'a 
Girerken adlı eseri (Ankara ı 956) özellik
le dini konuların anlatımında geliştirdiği 
ifade tarzıyla dikkati çekmektedir. Diya
net İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Rad
yoda Dini ve Ahldki Konuşmalar adlı 
hacimli eserde de (Ankara ı 954- ı 955) ra
mazan konusunda birçok konuşma metni 
yer almaktadır. 

Yeni Türk edebiyatında ramazanla ilgi
li şiirler bir hayli yekün tutar. Bunların bir 
kısmında Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci 
içinde bulunduğu yıllarda yazılmış olma
ları sebebiyle bir münacat havası hakim
dir. Mehmed Akif Ersoy'un 191 O yılında 
kaleme aldığı , "Ya rab, şu muazzam ra
mazan hürmetine 1 Kaldır aradan vahde
te hail ne ise" beytiyle başlayan şiiri bunla
rın karakteristik örneğidir. Tevfik Pikret'in 
"Ramazan", yine Mehmed Akif'in "Bay
ram", Yahya Kemal Beyatlı'nın "Atik Val
de'den inen Sokakta" isimli şiirleri de ra
mazanla ilgili tanınmış örnekler arasında 
zikredilebilir. Fevziye Abdullah Tansel'in Di
ni Şiirler (Ankara 1962). Filiz Kılıç ve Muh
sin Macit'in Türk Edebiyatında Rama
zan Şiirleri: Güldeste (Ankara 1995) adlı 
derlemelerinde bu tür şiirlerin değişik ör
nekleri bulunmaktadır. Özlem Olgun'un 
hazırladığı Ramazan Kitabı da (İstanbul 
2000) bu çeşit yazı ve hatıraların pek ço
ğunun yer aldığı hacimli bir antolojidir. 
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li] MUSTAFA UZUN 

RAMAZAN BAYRAMI 

(bk. BAYRAM). 

RAMAZAN BEY 
(ö. 755/ 1354 [?]) 

Adana yöresinde hüküm süren 
Ramazanoğulları Beyliği 'nin 

kurucusu ve ilk beyi 
(bk. RAMAZANOGULLARI). 

_j 
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RAMAZAN EFENDi, Mahfi 
(ö. 1025/1616) 

Halvetiyye-Ahmediyye tarikatının 
Ramazaniyye kolunun kurucusu. 

L ~ 

949'da ( 1542) Afyon Sandıklı'da doğdu. 
Tahsilini burada tamamladı . Halvetl şeyhi 
Kasım Likendevl'ye intisap ederek halife
si Muhyiddin Karahisar!' den hilafet aldık
tan sonra kırk dört yaşlarında iken istan
bul'a gidip Kocamustafapaşa 'da Bezista
n! Hüsrev Çelebi tarafından 994'te ( 1586) 
Mimar Sinan'a yaptırılan Bezirgan Tekke
si'nde irşad faaliyetine başladı . Ardından 

kendi adıyla anılan bu tekkede otuz yıla 
yakın irşad faaliyetini sürdürdü. Vefatında 
tevhidhanenin bitişiğindeki türbesine def
nedildi. "Geçti şeyh bugün", "rıza-yı pak" ve 
"Ka'betü 'l-uşşak" ifadeleri ölümüne tarih 
düşürülmüştür. Günlerini genellikle oruç
la geçirdiği. inziva ve halvete çok düşkün 
olduğu için "Mahfi" unvanıyla tanınan Ra
mazan Efendi'nin tarikat silsilesi Muhyid
din Karahisar!, Larendevl Kasım Çelebi, Ha
cı İzzeddin Ali Karaman! vasıtasıyla Halve
tiyye tarikatının dört ana şubesinden Ah
mediyye'nin kurucusu Yiğitbaşı Ahmed 
Şemseddin Marmaravl'ye ulaşır. Ramaza
niyye, Ramazan Efendi'nin halifeleri vası
tasıyla Cihanglriyye, Buhüriyye, Hayatiyye, 
RaQfiyye ve Cerrahiyye adlı beş şubeye ay
rılmıştır (bk RAMAZA.NiYYE) Yusuf Sün
bül Sinan'ın (ö. 936/ 1529) o zamanlar bah
çe halinde olan türbesinin bulunduğu yer
den geçerken, "Buradan tevhid kokusu ge
liyor" diyerek Ramazan Efendi'nin gelece-

Mahfi Ramazan Efendi adına düzenlenmiş bir levha (İstanbul 

Türbeler Müdürlüğü Arşivi) 

Mahfi 
Ramazan 

Efendi'nin 
türbesi 
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ğine işaret ettiği kaydedilir. Rüya tabiri 
konusunda zamanın İbn Slr!n'i olarak vasıf
landırılan Ramazan Efendi'nin bazı kaynak
larda eserleri olduğundan bahsedilmek
teyse de bu eserlerin ona aidiyeti kesinlik 
kazanmamıştır. 

BiBLİYOGRAFYA : 

Atai, Zeyl-i Şekaik, s. 603; Hulvi, Lemezat-ı Hul
viyye (haz. M. Serhan Tayş i ). istanbul 1993, s. 596; 
Mehmed Nazmi Efendi, Osmanlılarda Tasavvu{i 
Hayat-Halvetflik Örneği-Hediyyetü'l-İhvan (haz 
Osman Türer). istanbul 2005, s. 486; Haririzacte, 
Tibyan, ll , 66; Mehmed Sami. Esrnar-ı Esrar, is 
tanbul 1316, s. 41; Tomar-Halvetiyye, s. 233; 
Osmanlı Müelli{leri, 1, 75; Hüseyin Vassaf, Seli
ne, V, 6; Zakir Şükrü. Mecrnua-i Tekaya ( Tayşi). 

s. 63, 64; Mehmet Cemal Öztürk. Cerrahflilc, is
tanbul 2004, s. 38-41. 

ı 

L 

ı 

L 

Iii MEHMET CEMAL ÖZTÜRK 

RAMAZAN EFENDi CAMii 

(bk. BEZiRGANBAŞI CAMii)_ 
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Cami ve tekketerde 
cemaatle kılınan teravih namazının 

her dört rek'atı arasında 
okunan ilahL 
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Bu tarzın. selatin camilerinde uygula
nan cumhur müezzinliğ inin bir parçası ha
linde cami mOsikisine taşınarak geliştiği 
anlaşılmaktadır. Teravihin farklı makam
lardan ilahiler eşliğinde kılınmasına dair 
esasların Buhur!zade Mustafa ltr! Efendi 
tarafından belirlendiği kabul edilir. Bun
dan hareketle ramazan ilahilerinin ortaya 
çıkışını onun yaşadığı XVII. yüzyıl öncesine 
kadar götürmek mümkündür. 

Teravih narnazına başlanırken okunan, 
"Sübhanellahi ve'l-hamdü li'llahi ve la ila
he illallahu va'llahu ekber; ve la havle ve la 
kuwete illa bi'llahi'l-aliyyi'l-az!m" şeklinde
ki tesbihin ısfahan makamında olması ge
rekir. Klasikleşmiş sıralamaya ilk dört rek-
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